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การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

มาตรา 47 หลกัประกนัสุขภาพใน

ระดบัทอ้งถิน่

มาตรา 7 อบุตัเิหต ุฉุกเฉิน

มาตรา 47 เพือ่สรา้งหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตใิหก้บับคุคลในพืน้ที ่ โดย

ส่งเสรมิกระบวนการมสี่วนร่วมตามความพรอ้ม  ความเหมาะสม  และความ
ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ใหค้ณะกรรมการสนบัสนุนและประสานกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ก าหนดหลกัเกณฑเ์พือ่ใหอ้งคก์รดงักล่าวเป็นผู ้
ด าเนนิงานและบรหิารจดัการระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่
โดยใหไ้ดร้บัคา่ใชจ้า่ยจากกองทนุ



สาระส าคญัของ มาตรา 47
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สาระส าคญั 
เพือ่สรา้งหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตใิหก้บับคุคลในพืน้ทีโ่ดยสง่เสรมิ

กระบวนการมสีว่นรว่ม ตามความพรอ้ม  ความเหมาะสม  และความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถิน่  

หนา้ทีห่นว่ยงานของรฐั

 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็น
ผูด้ าเนนิงานและบรหิารจดัการระบบหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่ 
หรอืพืน้ที่

 คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
สนบัสนุนและประสาน ก าหนดหลกัเกณฑ์

กลไกทางการเงนิ

 โดยใหไ้ดร้บัคา่ใชจ้า่ยจากกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
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หลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่ หรอืพืน้ที ่?

หลกัประกนัสขุภาพ คอื การประกนัสทิธขิองประชาชนทกุคน ใหไ้ดร้บับรกิาร
ทางดา้นสขุภาพทีม่มีาตรฐานอยา่งเสมอหนา้กนั ดว้ยเกยีรตแิละศกัดิศ์รที ีเ่ทา่เทยีม
กนั โดยทีภ่าระดา้นคา่ใชจ้า่ยไมเ่ป็นอปุสรรคทีเ่ขาจะไดร้บัสทิธนิ ัน้

การสรา้งหลกัประกนัสขุภาพใหก้บัประชาชนใหเ้ขา้ถงึบรกิารทางสขุภาพน ัน้ 
ถอืเป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน 

+ ทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่
= หลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่

ทีม่า : คณะท างานพฒันานโยบายหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้, ขอ้เสนอระบบหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้

(นนทบรุ:ี สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ, 2544)
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คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

กบั หนา้ที ่สนบัสนนุและประสาน
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คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

กบัหนา้ที ่ก าหนดหลกัเกณฑ์

(๑) ประกาศฯ เร ือ่ง การก าหนดหลกัเกณฑเ์พือ่สนบัสนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ด าเนนิงานและบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอื
พืน้ที ่พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๒) ประกาศฯ แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๕๙ ( LTC)

(๓) ประกาศฯ เร ือ่ง การจดับรกิารสาธารณสขุของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพใน
ระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่พ.ศ. 2557

(๔) ประกาศฯ เร ือ่ง หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกกรรมการในคณะกรรมการกองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่พ.ศ. ๒๕๕๗

(๕) ประกาศส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเร ือ่ง หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุน
และสง่เสรมิศนูยพ์ฒันาและฟ้ืนฟคูณุภาพชวีติผูส้งูอายแุละคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๖๐
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อปท.ตอ้งมคีณุสมบตัดิงันี้

(๑) มคีวามประสงคเ์ขา้รว่มบรหิารจดัการกองทนุฯ  

(๒) มกีารด าเนนิกจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องโรคในพืน้ทีม่า
กอ่นแลว้ และมกีารจดัท าแผนและด าเนนิกจิกรรมพฒันาคณุภาพชวีติ 
โดยการมสีว่นรว่มของภาคตีา่งๆในพืน้ที่

(๓) มคีวามพรอ้มในการอดุหนุนเงนิหรอืงบประมาณตามอตัราสว่นที่
ก าหนด 

ประกาศฯ เร ือ่ง การก าหนดหลกัเกณฑเ์พือ่สนบัสนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ด าเนนิงานและบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่

พ.ศ. ๒๕๕๗



ขอ้ตกลงระหวา่ง สปสช.กบั อปท.
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สาระส าคญั ท ัง้สองฝ่ายตกลงร่วมกนัสนบัสนุนและส่งเสร ิมการ
จดับรกิารสาธารณสุขเกีย่วกบัการสรา้งเสรมิสุขภาพ การป้องกนัโรค 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การรกัษาพยาบาลระดบัปฐมภูม ิทีจ่ าเป็นต่อ
สุขภาพและการด ารงชวีติของคนในทอ้งถิน่หรอืพืน้ทีท่ ีอ่งคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรบัผิดชอบ และผูกพนัตามประกาศคณะกรรมการ
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเร ือ่ง การก าหนดหลกัเกณฑเ์พือ่สนบัสนุน
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ด าเนนิงานและบรหิารจดัการกองทุน
หลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่พ.ศ. 2557 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ



หนา้ที ่สปสช.ตามขอ้ตกลง
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 ส านกังานจะจดัสรรเงนิคา่บรกิารสาธารณสขุจากกองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตใินสว่นของการสรา้งเสรมิสขุภาพ
และการป้องกนัโรคเขา้กองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบั
ทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่ ตามทีค่ณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาตกิ าหนดในแตล่ะปี

 ส านกังานจะด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปญัหาใหแ้กก่องทนุหลกัประกนั
สขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่อนัเกดิจากการด าเนนิงานและ
บรหิารจดัการใหล้ลุว่งไปดว้ยความรวดเร็ว ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การ
ด าเนนิงานตามภารกจิทีต่กลงกนั 



หนา้ที ่อปท.ตามขอ้ตกลง
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 จดัต ัง้กองทนุ และเป็นผูด้ าเนนิงานและบรหิารจดัการตามประกาศฯ
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จะสมทบเงนิเขา้กองทนุหลกัประกนั
สขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่ตามขอ้ ๖ 

 ยอมใหต้รวจบญัชเีงนิฝาก
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ
ประกาศ หลกัเกณฑ ์มต ิ ค าส ัง่หรอืแนวปฏบิตัขิองคณะกรรมการ
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตหิรอืส านกังาน ทีก่ าหนดขึน้กอ่นหรอื
ระหวา่งทีข่อ้ตกลงมผีลใชบ้งัคบั และใหถ้อืวา่ขอ้บงัคบั ระเบยีบ 
ประกาศ หลกัเกณฑ ์มต ิค าส ัง่ หรอืแนวปฏบิตัดิงักลา่วน ัน้ เป็นสว่น
หนึง่ของขอ้ตกลงนี้



การสิน้สดุของด าเนนิการ
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๑. กรณี ส ิน้สดุขอ้ตกลง ดว้ยความยนิยอมท ัง้สองฝ่าย
ขอ้ ๓ “องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เร ิม่ด าเนนิงานตามขอ้ตกลงนี ้ ต ัง้แต ่วนัที.่......เดอืน

..............พ.ศ.๒๕............  จนสิน้สดุวนัที…่......เดอืน...................พ.ศ.๒๕............
ก าหนดเวลาสิน้สดุขอ้ตกลงตามวรรคหนึง่ ถา้ส านกังานหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มไิด้

บอกเลกิขอ้ตกลง ใหถ้อืวา่เวลาการด าเนนิงานตามขอ้ตกลงนีข้ยายออกไปอกีทกุๆ หนึง่ปีงบประมาณ 
เวน้แต ่กรณีทีท่ ัง้สองฝ่ายเห็นสมควรบอกเลกิขอ้ตกลงนี ้ใหข้อ้ตกลงสิน้สดุลงในวนัสิน้ปีงบประมาณ
น ัน้ และทรพัยส์นิทีเ่หลอืของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในทอ้งถิน่หรอืพืน้ทีใ่หต้กเป็นของหนว่ย
บรกิารปฐมภมูขิองรฐัทีอ่ยูใ่นพืน้ทีน่ ัน้

๒. กรณี ยบุเลกิกองทนุ
ขอ้ ๑๓  กองทนุหลกัประกนัสขุภาพใด ทีไ่มม่เีงนิสมทบจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

หรอืไมม่กีารด าเนนิกจิกรรมใดๆ ตอ่เนือ่งต ัง้แต ่๒ ปี ข ึน้ไป ใหส้ านกังานหลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาต ิประกาศยบุเลกิกองทนุหลกัประกนัสขุภาพน ัน้ได ้และใหโ้อนเงนิหรอืทรพัยส์นิของกองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพดงักลา่วเป็นของหนว่ยบรกิารปฐมภมูขิองรฐัในพืน้ทีน่ ัน้ ตามวธิกีารทีส่ านกังาน
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตกิ าหนด
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ประกาศฯ เร ือ่ง การก าหนดหลกัเกณฑเ์พือ่สนบัสนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ด าเนนิงานและบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่

พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอ้ ๔ ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เป็นผูด้ าเนนิงานและบรหิารจดัการกองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพภายใตค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการกองทนุ  ท ัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑใ์นประกาศนีแ้ละมตคิณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

โดยกองทนุหลกัประกนัสขุภาพมวีตัถปุระสงค์
- เพือ่สนบัสนนุและสง่เสรมิการจดับรกิารสาธารณสขุของหนว่ยบรกิาร หรอืสถาน

บรกิาร หรอืหนว่ยงานสาธารณสขุ หรอืหนว่ยงานอืน่ หรอื สนบัสนนุและสง่เสรมิใหก้ลุม่
หรอืองคก์รประชาชนด าเนนิกจิกรรมดา้นสาธารณสขุในพืน้ที ่

- เพือ่ใหก้ลุม่แมแ่ละเด็ก กลุม่ผูส้งูอาย ุกลุม่คนพกิาร กลุม่ผูป้ระกอบอาชพีทีม่ ี
ความเสีย่ง และกลุม่ผูป่้วยโรคเรือ้รงัทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่สามารถเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุได้
อยา่งท ัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

โดยสง่เสรมิกระบวนการมสีว่นรว่มตามความพรอ้ม ความเหมาะสม และความ
ตอ้งการของประชาชนในพืน้ที่



ระบบหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที่

มสีว่นรว่ม ตามความพรอ้ม  ความเหมาะสม  และ

ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่

คณะกรรมการ

บรหิารกองทนุทอ้งถิน่
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อสม.

เงนิกองทนุ การบรหิารจดัการ

• สปสช จดัสรร
• งบสมทบ อปท.
• เงนิสบทบชุมชน
• รายไดอ้ืน่

• รบัเงนิ 

• เก็บรกัษาเงนิ

• จา่ยเงนิ 

• บญัชี

• ก ากบั ตดิตาม

• ฝ่ายธุรการของ

คณะกรรมการ

จดับรกิารสาธารณสขุหรอืกจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค ใหแ้กป่ระชาชนในพืน้ที่

ภาครฐั

อปท.

หนว่ยบรกิาร

ภาคประชาชน

ผูแ้ทนชุมชน

ศนูย ์UC

ภาคการเมอืง

ส.อปท.

ผูท้รงคณุวฒุิ

อืน่


